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Retningslinjer – medlemsbladet Shih Tzu Nytt – Redaksjonen 
 

Øverst ansvarlig: Styret i NSTK 
Ansvarlig for utarbeidelse: Redaksjonsmedarbeider og inntil to medarbeidere fra styret.  

• Redaksjonsmedarbeider har ansvar for layout og sette sammen bladet med mottatte artikler, bilder 
m.m.  

• Hjelper 1: Skal være med å lese korrektur + delta aktivt med å innhente artikler i samarbeid med det 
øvrige i redaksjonen og styret. 

• Hjelper 2: Skal hovedsakelig ha ansvar for bildekvaliteten bl.a. 
Medlemsbladet har egen Gmailadresse, shihtzunytt@gmail.com 
Alle 3 personene har tilgang og er bruker av denne.   
 
Medlemsbladets navn: Shih Tzu Nytt 
Bladet skal trykkes i farger. Innhold: Maks 44 sider og omslag. (Dette for å holde prisen på et akseptabelt nivå). 
Bladet skal utgis 3 ganger i året og sendes alle hovedmedlemmer. Bladene, alle bilder og artikler lagres på  
(Disk i  Gmailmailen  
 
Bladets omslag: 
Settes opp i Word eller et annet brukbart program. 
Forsiden skal alltid ha klubbens logo, nr. og årgang. Lilla farge (rgb 112/48/160) med forløpning er ønskelig. 
Ved ferdigstilling lagres omslagssidene som pdf og sendes styret for godkjenning.  
 
Blad nr. 1 - forsiden: Bilder av Årets shih tzu (fra året før) 

• Side 2, nestbakerst side + baksiden skal vise årets valper, veteraner, avl og oppdrett (fra året før). 
Baksiden: Skal ha Bringstemplet + returadresse, gjerne til kasserer i klubben. 
 
Blad nr. 2 - forsiden: BIR & BIM fra Rasespesialen eller annen begivenhet av ny dato. De øvrige sidene skal 
inneholde andre vinnere fra Rasespesialen, evt. annen begivenhet som klubbens medlemmer har deltatt på.  
 
Blad nr. 3 - forsiden: Bilde fra Dogs4All, evt. fra en annen utstilling på slutten av året. De øvrige sidene skal 
inneholde andre vinnere samme helg på Dogs4All. 
 
Bladets innhold: 
Utarbeides i Publisher. 
Side 1: Bladets innholdsregister + noen ord fra redaksjonen. 
Side 2: Generell info om NSTK, annonsepriser, medlemsavgifter og frister for innlegg + utgivelsesmåneden.  
Side 3: Lederen, andre presentasjoner, styret informerer, annonser og annet fra styret, regionkontakter m.m. 
så langt det lar seg gjøre. Annonser fra medlemmer som presentasjon av nye N UCH og annet. Malen for 
presentasjon av N UCH finnes på www.nstk.no under Medlemsbladet Shih Tzu Nytt. 
Viktige artikler fra NKK (husk NKK’s logo), Mattilsynet (husk logo), Veterinærinstituttet (ønsker ikke logo). 
Styret har ansvar for at innlegg skrives fra klubbens utstillinger + sender inn bilder.   
Artikkelforfatter skal bekjentgjøres. 

• Innhent alltid tillatelse fra forfatteren av en artikkel som ønskes brukt. Forfatter skal alltid være 
bekjentgjort og bladet sendes som takk. 

 
Still going strong listen – skal oppdateres ved hver utgivelse. 
Kommersielle annonser. Alle i styret skal være aktive med å innhente aktuelle annonsører. Kommersielle 
annonsører bør få et eksemplar av bladet. 
Mestvinnerliste pr. d.d. uten bilder i alle 3 nr.  

• Årets shih tzu fra året før presenteres med bilder i blad nr. 1. Alle eiere av vinnere (nr. 1) har tilbud om 
å profilere sin shih tzu gratis.  
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Kennelregister skal være med i alle blader, da uten bilder. Dette er gratis for medlemmer.  
Hannhundregister med bilder skal ha de siste sidene i bladet, disse annonsene er ikke gratis og oversikt må 
sendes kasserer. 
 
Bladets innhold lagres i pdf-format og sendes styret for godkjenning.  
Hver enkelt i styret tilbakemelder til leder om OK eller endringer som må gjøres snarest.  
 
Leder melder tilbake til redaksjonsmedarbeider om innhold og omslag er OK eller om endringer må gjøres.   
 
Alle typer annonser skal være betalt til klubben før bladet sendes til trykking. Må alltid sjekkes med kasserer! 
 
Trykking: Trykkeriet har ikke ansvar for skrivefeil eller annet som normalt ligger i redaksjonen. 
 
Utsending: 
En person i styret har ansvar for utsendelsen så snart bladene er ferdigtrykket. 
Sendes til:  

• Alle hovedmedlemmer. 

• 3 eksemplarer til Pliktavleveringen, Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana.  

• Alle kommersielle annonsører. 

• 1 eks. til klubbens kasserer. 

• 1 eks. til forfatter av artikler som brukes + evt. andre som f.eks. dommer ved rasespesialen, foreleser 
på seminar som omtales. 

• 1 eks. til klubbens arkiv 
 
Det er gjort avtale med Bring og skjema må fylles ut.  
Det må være minimum 200 eksemplarer i forsendelsen med Bring. Bladene sendes som blader uten konvolutt. 
Kopi av ordreseddel (Bring) skal sendes kasserer + kvittering av utlegg for evt. porto.  Alle medlemmer med 
utenlandsadresser må få tilsendt bladet i konvolutt og dermed ekstra portoutlegg.  
Hovedmedlemmer som er kommet til etter siste blad er sendt og som har betalt fullt års medlemskap skal ha 
alle bladene det året vi er inne i, så fremt at opplaget rekker. De som betaler halvt medlemskap (dvs. etter 1. 
september) skal kun ha julenummeret.  
 
Det vurderes web-versjon av Shih Tzu Nytt. Hvis dette blir aktuelt, må retningslinjen revideres. 
 
Redaksjonsmedarbeiderne har taushetsplikt og skal signere klubbens skjema «Taushetsplikt». 
 

 
Norsk Shih Tzu Klubb, 10. februar 2020 

Styret 


